Amanhã, pelas 16h00

Banco Santander Totta entrega Prémios de Mérito
Científico na Universidade da Beira Interior
O Banco Santander Totta e a Universidade da Beira Interior vão proceder amanhã à
entrega dos Prémios de Mérito Científico aos investigadores que se destacaram nos
últimos três anos nas áreas científicas das cinco faculdades da UBI. A cerimónia
realiza-se às 16h00, e conta com a presença do Secretário de Estado do Ensino
Superior, Manuel Heitor, e do administrador do Banco Santander Totta, António Vieira
Monteiro.
Esta iniciativa, promovida pelo ICI - Instituto Coordenador da Investigação e com o apoio do
Banco Santander Totta, visa distinguir investigadores/docentes da UBI, que se evidenciaram
pelo seu mérito científico nos últimos três anos nas áreas científicas das cinco faculdades. O
evento será aberto a toda a população e terá lugar no Anfiteatro das Sessões Solenes, Pólo
I da UBI.
Na Faculdade de Ciências, o prémio foi atribuído, ex aequo, a Helena Maria Simões Ferreira
e a Rui Miguel Nobre Martins Pacheco. Isabel Cristina Aguiar de Sousa e Silva Gouveia foi a
vencedora do prémio destinado à Faculdade de Engenharia, enquanto o prémio da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi atribuído a Tiago Miguel Guterres Neves
Sequeira. No que respeita à Faculdade de Artes e Letras, o seleccionado foi José Maria da
Silva Rosa e na Faculdade de Ciências da Saúde o galardoado foi José Ignácio Verde
Lusquiños.
O Banco Santander Totta e a Universidade da Beira Interior assinaram em Abril, um acordo
de colaboração para os próximos 5 anos, que permite o apoio do Banco a vários projectos
da Universidade e a disponibilização do Cartão Universitário Inteligente a toda a
comunidade universitária.
Esta parceria permite também o reforço dos apoios em termos de mobilidade dos
estudantes através de concessão de mais bolsas Luso-Brasileiras de mobilidade, o
financiamento parcial de uma cátedra internacional, a atribuição de prémios de mérito
científico em todas as Faculdades e um apoio financeiro significativo destinado a projectos

estratégicos da Universidade, a definir pela Comissão de Acompanhamento do Convénio,
para além do apoio prestado pelo Banco à estratégia de internacionalização da UBI, com
ênfase para Espanha e América Latina.
No âmbito deste acordo, o Banco Santander Totta inaugurou em Outubro mais um balcão
universitário na UBI, desta vez no pólo central.
O Banco Santander Totta é já conhecido em Portugal como o “Banco das Universidades”,
tendo 43 convénios celebrados com Universidades e Politécnicos portugueses. Em 2009, o
Banco investiu mais de 3 milhões de euros, através da sua Divisão Global Santander
Universidades, em projectos universitários, seguindo o eixo da acção social do Banco
Santander, que tem a nível mundial mais de 800 acordos de colaboração com universidades
em todos os continentes.
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